Regulativ for stadepladser og mobile salgsvogne
I henhold til § 80 i lov om offentlige veje kan vejmyndigheden udstede en tilladelse til at opstille og drive stade/salgsvogn på offentligt vejareal.
Ansøgning om tilladelse til at drive og opstille stade/salgsvogn sendes til Vej og
Park i Furesø Kommune.
Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af:
- Ansøgers kontaktinformation
- Placering
- Størrelse, omfang og udseende på salgsvognen
- Åbningstider
- Type af salg
I Furesø Kommuneplan 2017 er der udpeget to lokaliteter til stadepladser på offentligt vejareal:
- Læssevej
- Bygaden
Der kan også søges om tilladelser til andre placeringer på offentligt vejareal.
Alle ansøgninger vil blive vurderet konkret.
Tilladelsen gives for 1 år af gangen på betingelse af at følgende vilkår overholdes:

Vilkår
Stadeleje
 Furesø Kommune opkræver 150 kr/m2/måned for en stadeplads
Areal og placering
 Stadet/vognen skal fjernes fra arealet udenfor åbningstiden.
 Placering af stadet/salgsvognen skal placeres i tilpas stor afstand fra bestående butikker, som fører samme sortiment.
 Det er ikke tilladt at fylde mere end det anviste areal.
 Stadet/vognen må ikke være til gene for trafiksikkerheden eller tilgængeligheden. Der skal være tilstrækkelige parkeringsmuligheder i nærheden, som
vel og mærke ikke samtidig er P-pladser for andre butikker eller beboelse,
som derved generes.
 Forsyningsledninger må ikke placeres på belægningen til gene for trafikanter
 Stadeindehaveren må affinde sig med gener forbundet med vej- og byggearbejder, større arrangementer med videre, og kan i særlige tilfælde blive
tvunget til suspendering eller midlertidig flytning i samråd med Furesø
Kommune

Fremtoning og renholdelse
 Indehaveren er forpligtet til at renholde arealet efter brug
 Indehaveren er selv ansvarlig for løsning på el og vand samt afskaffelse af
affald.
 Affald og renovation må ikke anbringes i de offentlige skraldespande
 Opsætning af skilte, reklamer, borde, stole og andet i forbindelse med stadepladsen skal søges separat
 Eventuelle skader på vej eller beplantningen udbedres for indehavers regning.
 Der må ikke spilles musik fra staden
Ophør og forpligtelser
 Indehaveren af salgspladsen kan opsige aftalen med én måneds varsel til
den første i en måned.
 Salgspladsen kan blive inddraget eller suspenderet af Furesø Kommune ved
misligholdelse af myndighedernes regler og retningslinjer, eller hvis særlige
forhold gør det nødvendigt med én måneds varsel til den første i en måned.
Andre love og myndigheder
 Forretningsdrift fra stadepladser skal følge gældende lovgivning, regler og
retningslinjer for sin type erhverv, herunder åbningstider.
 Indehaveren har selv ansvaret for at indhente nødvendige tilladelser fra andre myndigheder
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Juletræshandel
Der kan ansøges om en stadeplads til salg af juletræer i Furesø Kommune.
Tildeling af stadeplads til juletræssalg, vurderes efter nedenstående kriterier, og
ansøgningen skal derfor indeholde en beskrivelse af dette samt hvilken plads
der ønskes.
-

Kvalifikationer/erfaring
Er juletræssalget kommercielt
Indgår samarbejde med foreningsliv og- eller lokalsamfund
Involveres børn og unge under 18 år i forbindelse med juletræssalget

Der er udpeget to steder på offentligt areal i Furesø Kommune, hvor der kan
sælges juletræer:
- På hjørnet af Læssevej
- Bymidten i Værløse
Pladserne er tilgængelige for juletræshandel fra den 30. november – 24. december.
Pladsen på Læssevej skal ryddes hver dag af hensyn til trafikken.
Der skal ansøges om tilladelse til salg af juletræer fra disse steder senest den 31.
august
Tilladelsen gives på betingelse af at følgende vilkår overholdes:

Vilkår








Det er ikke tilladt at fylde mere end det anviste areal
Stadet må ikke være til gene for trafiksikkerheden eller tilgængeligheden
Indehaveren er forpligtet til at renholde arealet efter brug
Affald og renovation må ikke anbringes i de offentlige skraldespande
Opsætning af skilte, reklamer, borde, stole og andet i forbindelse med stadepladsen skal søges separat
Eventuelle skader på vej eller beplantningen udbedres for indehavers regning.
Der må ikke spilles musik fra staden
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